
U Z N E S E N I A 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kľak, 

dňa 24.02.2022 
 
 
 
Uznesenie č. 1/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva v počte bodov 14 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice zo 

zasadnutia OZ: Ľudmila Mesiariková, Michaela Sivoková. 
Za uznesenie hlasovali: Michal Sestrenek, Michaela Sivoková, Ľudmila Mesiariková, Paulína 
Zúbeková. 

Ľuboš Haring, starosta obce .................... 
 
Uznesenie č. 2/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
kontrolu plnenia uznesení č. 50 - 59/2021 prijatých OZ dňa 09.12.2021 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 09.12.2021. 
Za uznesenie hlasovali: Michal Sestrenek, Michaela Sivoková, Ľudmila Mesiariková, Paulína 
Zúbeková. 

Ľuboš Haring, starosta obce ................... 
 
Uznesenie č. 3/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
berie na vedomie 
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za 4.štvrťrok 2021. 
Za uznesenie hlasovali: Michal Sestrenek, Michaela Sivoková, Ľudmila Mesiariková, Paulína 
Zúbeková. 

Ľuboš Haring, starosta obce ........................ 
 
Uznesenie č. 4/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

berie na vedomie  
ročnú správu  o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kľak za rok 2021. 
Za uznesenie hlasovali: Michal Sestrenek, Michaela Sivoková, Ľudmila Mesiariková, Paulína 
Zúbeková. 

Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
Uznesenie č. 5/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Kľak na rok 2022. 
Za uznesenie hlasovali: Michal Sestrenek, Michaela Sivoková, Ľudmila Mesiariková, Paulína 
Zúbeková. 

Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
 



Uznesenie č. 6/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
prerokovalo návrh VZN obce Kľak č. 1/2022 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 

na vymedzenom území obce Kľak, a prevádzkový poriadok platených parkovacích miest 

sa uznáša na vydaní VZN obce Kľak č. 1/2022 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 

na vymedzenom území obce Kľak a prevádzkovom poriadku platených parkovacích miest 

doporučuje starostovi obce vyvesenie vydaného znenia VZN obce Kľak č. 1/2022 na 

úradnej tabuli obce. 
Za uznesenie hlasovali: Michal Sestrenek, Michaela Sivoková, Ľudmila Mesiariková, Paulína 
Zúbeková. 

Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
Uznesenie č. 7/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

berie na vedomie   

inventarizáciu majetku obce k 31.12.2021 a vyhotovený inventarizačný zápis k 31.12.2021. 
Za uznesenie hlasovali: Michal Sestrenek, Michaela Sivoková, Ľudmila Mesiariková, Paulína 
Zúbeková. 

Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 

Uznesenie č. 8/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

neschvaľuje   

žiadosť pána MVDr. Júliusa Bogdana, bytom Rovná 3, Nové Zámky o odkúpenie pozemku 

vo vlastníctve obce Kľak. 
Za uznesenie hlasovali: Michal Sestrenek, Michaela Sivoková, Ľudmila Mesiariková, Paulína 
Zúbeková. 

Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 

Uznesenie č. 9/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

berie na vedomie  

informáciu o zverejnení zámeru uskutočniť odpredaj majetku obce z dôvodu osobitného 

zreteľa a žiadosť pána Petra Holcza, bytom Fraňa Kráľa 868/41, Žarnovica, 

schvaľuje 
zámer v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov previesť – predať nehnuteľný majetok obce Kľak. 

Predmet prevodu – predaja pozemku nachádzajúceho sa v obci Kľak a to diel 16 o výmere 

23 m², diel 17 o výmere 11 m², diel 18 o výmere 31 m² odčlenené z parc. č. EKN 1801/14 

vyznačená ako ostatná plocha o výmere 826 m²,   ktoré prechádzajú do novovytvorených 

parc. č. CKN 18/5, vyznačená ako ostatná plocha, CKN parc.č. 19/8, vyznačená ako ostatná 

plocha, CKN parc.č. 20/2 vyznačená ako ostatná plocha o celkovej výmere 65 m², 

identifikované GP č.10935479-91/19 zo dňa 07.02.2022 , zapísané na LV č. 1 vo vlastníctve 

obce Kľak. 

Kupujúci – Peter Holcz, bytom ul Fraňa Kráľa 868/41, 966 81 Žarnovica, 

účel prevodu – predaja : majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pri rodinnom dome 

žiadateľa. 

Spôsob prevodu : podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 



ktorý spočíva v tom, že obec predmetnú časť parcely nevyužíva a predmet predaja sa 

nachádza vo dvorovej časti pri rodinnom dome súpisné číslo 10 vo výlučnom vlastníctve 

žiadateľa. 

O prevode – predaji predmetného nehnuteľného majetku obce rozhodne obecné 

zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov po vyhotovení znaleckého 

posudku a kúpnej zmluvy. Všetky náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku, 

kúpnej zmluvy a zápisu do katastra nehnuteľností bude znášať kupujúci. 
Za uznesenie hlasovali: Michal Sestrenek, Michaela Sivoková, Ľudmila Mesiariková, Paulína 
Zúbeková. 

Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 

 

V Kľaku 25.02.2022 

 

 

 
 
 
                                                                                                   
 

 

 

Overovatelia :                                                                                            

 

Ľudmila Mesiariková         

 

Michaela Sivoková               

 

 


